Genting Dream: 2 Nights Kuala Lumpur Cruises
Jul 4,11,18,25 / Aug 1, 15, 22 / Sep 12, 19, 26 / Oct 17, 24

วันที่ 1 ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )
21.00 น.
เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่าน ซ้ อมการ
ระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรื อตามกฏของการล่ องเรือสากลแล้ ว หลังจากนั้น สามารถ รับประทาน
อาหารเย็น ณ ห้ องอาหาร หลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Cardของท่าน หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟ
เฟ่ นานาชาติ ได้ ตามอัธยาศัย หลังจากนั้น หรือชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้ง
ลําเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย ( หลังจากเรือล่องออกสู่น่านนํา้ สากลแล้ ว ร้ านค้ าปลอดภาษีจะเปิ ดให้ บริการ
รวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้ วย )

วันที่ 2 ท่าเรือ พอร์ตคลัง ประเทศ มาเลย์เซีย
10.00 น.
เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ พอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย สําหรับท่านที่ทาํ การจองทัวร์บนฝั่งกับ
ทางเรือ พนักงานจะแจ้ งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง
สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ พอร์ตคลังจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้ า
ไปในตัวเมืองอีกด้ วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ ให้ ตลอดทั้งวัน
โดยสามารถดูได้ จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้ รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน
ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ ท่ี
21.00 น.
เรือล่องออกจากท่าเรือพอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย
ห้ องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร Cruise Card ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป้่ นรอบ 17.00 หรือ

20.00 น. หลังจากนั้น ดูการแสดงโชว์ท่หี ้ องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้ วยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00
น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่หอ้ งพักของท่านเพือ่ ให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน
22.00 น.
เรือจะมีแท๊กกระเป่ าและกําหนดการลงจากเรือให้ ท่านในห้ องพักของท่าน ให้ ท่านนํากระเป่ า
เดินทางของท่านวางไว้ หน้ าห้ องเพื่อให้ พนักงานนําลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น ( สิ่งของที่ท่านจําเป้ นต้ องใช้
ระหว่างวันให้ ท่านแยกใส่ในกระเป๋ าถือ ) ** ถ้ าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋ าเดินทางลงด้ วยตนเองไม่
จําเป็ นต้ องวางไว้ ท่หี น้ าห้ องพัก **
วันที่ 3 เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์
11.00 น.
เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือ
จะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและรับกระเป๋ าเดินทางของท่านด้ านล่างหลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิ
ภาพ

ราคาห้องพักแบบพัก 2 ท่านต่อห้อง:
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง :

16,500

บาท / ท่าน

ห้องพักแบบมีระเบียง

23,800

บาท / ท่าน

:

**ราคาซื้ อ 1 แถม 1 ใช้ได้กบั ห้องที่พกั 2 ท่านเท่านั้น ไม่สามารถใช้กบั ห้องทีพ่ กั 3-4 ท่านได้

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเต็มจํ านวนทันที หลังจากได้รบั การยืนยันห้องพัก
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชําระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ระยะเวลาในการจองและจํ านวนห้องว่างบน
เรือ
หมายเหตุ
1. สําหรับผู้มคี รรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ ข้ นึ เรือ
2. สําหรับเด็กอายุต่าํ กว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ ข้ นึ เรือ
2. ลูกค้ าต้ องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้ องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทาง
กลับ
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองของไทย
ไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริษทั
ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้ าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมการท่องเที่ยวให้ เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสดุ วิสยั ในการเดินทาง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ ในการเทียบท่าเป็ นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบก่อนเดินทาง
อีกครั้ง
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ห้ องพักบนเรือสําราญ2คืน (ตามแบบห้ องพักที่ทา่ นได้ ทาํ การชําระเงิน)
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว้ นห้ องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ
3. ค่าภาษีท่าเรือ

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าทิปส์ SGD 21ต่อคนต่อคืน สําหรับห้ อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26ต่อคนต่อคืน
สําหรับห้ อง Suite หรือสูงขึ้นไป
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
4. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสําราญ / ค่า WIFI
5. ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
6. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
7. ค่าตัว๋ เครื่องบิน กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ (หากต้ องการซื้อตัว๋ เครื่องบิน กรุณาสอบถาม
เจ้ าหน้ าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
8. ค่ารถรับส่งจาก สนามบินสิงคโปร์ - ท่าเรือ - สนามบินสิงคโปร์ (หากต้ องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถาม
เจ้ าหน้ าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสําราญ เป็ นการเดินทางเอง ไม่มหี ัวหน้ าทัวร์ และรถรับส่งนําเที่ยว
2. ในกรณีท่ลี กู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯเพื่อ
เช็คว่ากรุป๊ มีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจํานวนจํากัด
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชําระเงิน
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อ
ทางบริษทั และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน
4.2 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้
เช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง
ในกรณีท่ไี ม่สามารถเดินทางได้
4.3 กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่

ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าประเทศท่องเที่ยวโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง ขึ้นอยู่กบั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านั้น ลูกค้ าทุก
ท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้ าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความ
ช่วยเหลือใดๆ ได้ ท้งั สิ้น
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

